Kraków, dn. 10-12-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
Polski Karp Sp. z o.o.- Organizacja Producentów
Ul. Józefitów 4/3
30-039 Kraków
Tel. 12 623 72 80
biuro@polskikarp.eu
Dane identyfikacyjne zamawiającego

Nazwa i adres oferenta
Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:
ZAKUP AKWARIUM
Opis przedmiotu zamówienia
Zakup akwarium z laminatu poliestrowo-szklanego, stali nierdzewnej i szyb z poliwęglanu lub materiałów
równoważnych
1) Wymiary:
- długość całkowita 222 cm
-szerokość całkowita 105 cm
- wysokość 136 cm
-wymiar szyby na dłuższym boku 122 x 71 cm
2) Specyfikacja:
-akwarium ma posiadać jedną dużą szybę na dłuższym boku i jedną mniejszą na krótszym, oświetlenie, system
podtrzymywania życia (system napowietrzający, lampa UV, pompa powietrzna , pompa wodna , filtr
biologiczny )oraz uchwyty mocujące do platformy samochodu.

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Nazwa kryterium
Waga
1.
Cena netto
2.
3.
…
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

100%

Cena ( netto) oferty- 100% wagi oceny (maksymalnie 100 punktów) . Wartość kryterium będzie obliczona
według wzoru (cena netto oferty najtańszej / cena netto oferty badanej) x 100 = liczba punktów dla kryterium
cena.
Zamawiający wybiera ofertę, która odpowiada zawartym w zapytaniu ofertowym kryterium – najkorzystniejsza cena
netto.
W trakcie inwestycji mogą wystąpić roboty dodatkowe, zmiany w projekcie lub roboty zamienne, niemożliwe do
wcześniejszego przewidzenia na etapie projektowania co skutkować może aneksem do umowy.

Termin realizacji 28-12-2018 r.

Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w zapytaniu parametry mogą wskazywać na producentów
produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że parametry techniczne tak wskazanych
produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości
produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do
stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry
techniczne nie gorsze od tych wskazanych w zapytaniu . Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania
„równoważności”.

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub
kapitałowo z zamawiającym.
W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie
zostanie unieważnione.
Termin składania ofert upływa w dniu :24-12-2018 r.
Ofertę należy złożyć:

Adres mailowy : biuro@polskikarp.eu
lub
listem poleconym na adres :
Polski Karp Spółka z o.o. – Organizacja
Producentów
ul. Józefitów 4/3
30-039 Kraków
lub
faxem :
Tel./fax : 12 623 72 80
lub osobiście
należy podać: adres, adres mailowy, nr fax

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:





dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
wartość oferty netto/brutto.
termin realizacji zamówienia

(czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej)

